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 ها هي الصالة؟

اٌظالح ػجبسح ػٓ ِجّٛػخ ِٓ اٌذشوبد اٌّمظٛدح رفززخ ثبٌزىج١ش ٚرخززُ ثبٌزغ١ٍُ، ٚلذ فشع هللا عجذبٔٗ 

ٚرؼبٌٝ ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ ِٓ ػجبدٖ ٚػذد٘ب خّظ طٍٛاد فٟ ا١ٌَٛ ٚا١ٌٍٍخ ٟٚ٘ ِٓ أسوبْ اإلعالَ األعبع١خ 

ثُٕٟ اإلعالَ ػٍٝ خّظ شٙبدح "٠ٚؤرٟ رشر١جٙب فٟ األسوبْ اٌضب١ٔخ، ثؼذ لٛي اٌشٙبدر١ٓ؛ ٚرٌه ٌذذ٠ش اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص

ٚثغ١ش اٌظالح ال ٠ىزًّ اعالَ اٌّشء دزٝ ٚاْ دبفع ػٍٝ " أْ ال اٌٗ اال هللا ٚأْ دمحما سعٛي هللا ٚالبِخ اٌظالح

عبئش أسوبْ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ٠ٚجت أداء اٌظالح وّب ٚػذٙب ٌٕب اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص، فٕظٍٟ وّب ٠ظٍٟ ٘ٛ، 

ٚرؤرٟ أ١ّ٘خ اٌظالح ثفشػ١زٙب فٟٙ رؼذ ِٓ اٌفشٚع اٌزٟ وبْ ٌضاِبً ػٍٝ اٌّغٍُ رؤد٠زٙب ال ٠ّٕؼٗ ِٓ رؤد٠زٙب 

أٞ ظشف ؽبسة ِّٙب وبْ، دزٝ ٌٛ وبْ اٌّشع، فؤٚجذد اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ؽش٠مخ ٌٍظالح خظ١ظخ ٌٗ، 

اٌؼٙذ : "ف١مَٛ ثؤدائٙب ٚ٘ٛ ٔبئُ، فال ٠زشوٙب أثذاً ٚرٌه ألٔٙب ِب ر١ّض اٌّغٍُ ٚاٌىبفش، ٚرٌه ٌمٛي اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ػٕٙب

فٟٙ أعبط اٌذ٠ٓ ٚطٍجٗ، ٚثذٚٔٙب ال ٠غزم١ُ اٌذ٠ٓ" اٌزٞ ث١ٕٕب ٚث١ُٕٙ اٌظالح فّٓ رشوٙب فمذ وفش  

 
 

 واجة الوسلن اتجاه فريضة الصالة

٠ٚزٛجت ػٍٝ اٌّغٍُ أْ ٠مَٛ ثؤداء اٌفش٠ؼخ ِغ اٌغٕٓ دْٚ رؤخ١ش ٌّٙب أٚ رؼ١١غ إلدذاّ٘ب، ٚأْ ٠جزٙذ فٟ 

أداء اٌغٕٓ اٌشٚارت ِٓ طالح اٌم١بَ ٚغ١ش٘ب ِٓ إٌٛافً، ٚرٌه ٌزض٠ٚذ أػّبٌٗ فال ٠ظ١جٗ ػ١ش اْ وبْ لذ 

أخطؤ فٟ اٌفشع ٌُٚ ٠ظٍٗ وبِالً فٟ ثؼغ األد١بْ، فزؼٛع إٌٛافً ٘زا اٌمظٛس ٠ٚجزغٟ ثزٌه أْ ٠مجً ػٍّٗ 

وٍٗ دْٚ أْ ٠ُشد ػ١ٍٗ، فىبْ اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٠ذبفع ػٍٝ إٌٛافً ِغ وً اٌفشٚع ٚرٌه ٌّب ٌٙب ِٓ أ١ّ٘خ فزؼذ ٟ٘ 

اٌشاثؾ اٌزٞ ٠شثؾ ث١ٓ اإلٔغبْ ٚث١ٓ اٌٙٗ، ٌّٚب وبٔذ ٟ٘ اٌظٍخ، رٛجت ػٍٝ اٌّشء أدائٙب ػٍٝ أوًّ ٚجٗ 

 دْٚ ٔمظبْ أٚ رالػت فال ٠ٕشغً ثغ١ش٘ب ِٓ ا١ٌٍّٙبد ٠ٚمذِٙب ػٍٝ وً شٟء

 وجوب تعلين الصالة لألطفال

األة ٚاألَ ُ٘ اٌّغئٌْٛٛ ػٓ أثٕبءُ٘ ، ٌزا ٠زٛجت ػ١ٍُٙ رؼ١ٍُ أٚالدُ٘ اٌظالح ٚو١ف١خ أدائٙب ثبٌطش٠مخ 

ٚأِش أٍ٘ه ثبٌظالح ٚاططجش ػ١ٍٙب ال ٔغؤٌه سصلبً ٔذٓ ٔشصله : "اٌظذ١ذخ ، ٚ ٘زا ِب رؤوذ اال٠خ اٌزب١ٌخ

اٌزٟ أِش ف١ٙب هللا إٌجٟ طٍٝ ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ثؤْ ٠ؤِش أٍ٘ٗ ثم١بَ اٌظٍٛاد ، اػبفخ اٌٝ دذ٠ضٗ " ٚاٌؼبلجخ ٌٍزمٜٛ

ِشٚا أٚالدوُ ثبٌظالح ُٚ٘ أثٕبء رغغ ٚاػشثُٛ٘ ػ١ٍٙب ُٚ٘ أثٕبء : "ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ اٌزٞ ٠مٛي ف١ٗ

٠ٚجت ػٍٝ ا٢ثبء االٔظ١بع ٌألِش اٌشثبٟٔ ٚاالعزجبثخ هلل ٌٚشعٌٛٗ ٠ٚمِٛٛا ثزؼ١ٍُ أٚالدُ٘ و١ف " ػشش

٠ظٍْٛ ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك اٌشفك ٚاٌزذسط ِٚشاػبح عُٕٙ، ف١جذإْٚ ِؼُٙ ثزؼٍُ اٌٛػٛء ٚرطج١مٗ، صُ اٌظالح 

 .ثى١ف١زٙب اٌظذ١ذخ ٚأدائٙب ِؼُٙ ٌٍزشج١غ

 
 

ٚػٕذ رؼ١ٍُ األؽفبي أعبع١بد اٌظالح ٠جت ٌفذ أزجبُ٘ٙ أْ اٌظالح ٌٙب ِٛػذ ِذذد ٠جت أال ٠خٍفٖٛ ٚال 

٠ذ١ذْٚ ػٕٗ ِّٙب ثٍغ األِش، ٚرٌه اِزضبالً ألِش هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ دجبً ٌٗ ٚؽبػخً ٌىالِٗ، د١ش أٔٗ دذد 

ِٛال١ذ ِؼ١ٕخ ألداء فشٚػٗ، فال ٠جت أْ ٔظٍٟ اٌؼظش لجً اٌظٙش ٚال اٌؼشبء لجً اٌّغشة وً طالح فٟ 

" اْ اٌظالح وبٔذ ػٍٝ اٌّئ١ِٕٓ وزبثب ِٛلٛرب: "ٚلزٙب اٌّذذد ٚجبء فٟ اٌمشآْ آ٠خ وش٠ّخ فٟ ٘زا اٌظذد رمٛي

فبٌظالح أدت ٚلذ ثبٌٕغجخ ٌٍّئِٓ ٚو١ف ال ٚ٘ٛ ٚلذ ٌم١بٖ ِغ سثٗ، د١ش ٠ٕبج١ٗ ٠ٚزجزً ا١ٌٗ، أ١ٌظ ارا أدت 

أدذ شخض ِب أدت ٌمبءٖ؟ وزٌه األِش فٟ اٌظالح، ٠ذجٙب اٌّئِٓ ألٔٙب ١ِؼبدٖ ِغ سثٗ، وّب رخٍف اٌظالح فٟ 

لٍت اٌّئِٓ اٌطّؤ١ٕٔخ ٚاٌٙذٚء ٚسادخ اٌجبي، فجٙب ٠طّئٓ ِٕٚٙب ٠زمشة اٌٝ هللا، ٠ٚؼٍُ أٔٙب طٍزٗ ثٗ ف١ذجٙب 

 .٠ٚذت أدائٙب
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وّب أْ طالح اٌجّبػخ، ٚاالٌزضاَ ثؤداء اٌفشٚع فٟ أٚلبرٙب ٠ٕؼىظ ٘زا ػٍٝ شخظ١خ اٌطفً ٚٔفغ١زٗ، د١ش 

٠زشن ٘زا اٌّشٙذ ا١ٌّٙت أصشاً ثبٌغبً فٟ اٌطفً ٠ٚئصش ػٍٝ ِؼشفزٗ ثذ٠ٕٗ، د١ش أْ اجزّبع ٘زا اٌذشذ فٟ أزظبَ 

٠ئدْٚ اٌظالح ٔفغٙب ٠ٚفؼٍْٛ اٌذشوبد ٔفغٙب، ثبٌزؤو١ذ ٘ٛ شٟء ػظ١ُ ٠فؼٍٛٔٗ أطاللبً ِٓ اٌطبػخ ٌشة 

ػظ١ُ، ف١خٍف ٘زا اٌفؼً فٟ ٔفغٗ أطجبع دغٓ ػٓ اإلعالَ ٚلٛح رؤص١شٖ فٟ أرجبػٗ، فؼٕذ اططفبف اٌظفٛف 

ٚاٌم١بَ فٟ جّبػبد ٚاٌغجٛد ثبٔزظبَ وً رٍه األش١بء اشبساد ػظ١ّخ رئصش فٟ فُٙ اٌطفً ٌإلعالَ ٚػاللزٗ ثٗ 

 .ٚرشىً راوشرٗ، اٌزٟ ػ١ٍٙب ٠ىجش

 ها هي أهوية الصالة؟

ٌٍظالح أ١ّ٘خ ثبٌغخ رىّٓ فٟ أٔٙب ِب ٠شثؾ اإلٔغبْ ثبإلٌٗ اٌزٞ ٠ؼجذٖ، فجؤدائٗ ٌٍظالح ف١ٗ اِزضبي ٚاػخ ألٚاِش 

سثٗ ٚرٌه االِزضبي ٠ىْٛ عجت دخٌٛٗ اٌٝ اٌجٕخ، ِٚٓ أعجبة رج١ّغ اٌذغٕبد، اٌزٟ رؼ١ٕٗ فٟ أِش د٠ٕٗ، غ١ش 

ِب ٌٍظالح ِٓ أ١ّ٘خ رجشص ِؼبٌّٙب فٟ اٌذ١بح اٌذ١ٔب وؤْ رىْٛ عجت فٟ اٌشصق ٚاٌؼ١ش فٟ اؽّئٕبْ ٚعؼبدح 

ٚأْ رّٕغ ػٓ ِٓ ٠ئد٠ٙب اٌشش ٚاٌؼجش ٚاٌؼ١ش فٟ وآثخ ٚػ١ك، فبٌزٞ ٠ذبفع ػٍٝ طالرٗ ٠ذجٗ هللا ِٚٓ 

٠ذجٗ هللا ٠فزخ ػ١ٍٗ خضائٓ سدّزٗ اٌٛاعؼخ ٠ٚشصلٗ ِٓ خ١شٖ اٌزٞ ال ٠ٕؼت، ٠ٚمشثٗ ا١ٌٗ ف١غزج١ت ٌٗ ارا دػبٖ 

٠ٚؼط١ٗ ارا عؤٌٗ ٠ٚذ١ّٗ ارا ؽٍت دّب٠زٗ، ٠ؼ١ش فٟ وٕف ِٛالٖ، رزٛفش ٌٗ وً عجً اٌشػب٠خ ٚاألِبْ ٚرٌه 

ثغجت اعزجبثزٗ ألِشٖ ارا أِشٖ أْ ٠ظٍٟ فؤؽبػٗ ٚدبفع ػٍٝ خّغٗ فّب وبْ ِٓ هللا اال أْ ٠فزخ ػ١ٍٗ ٔؼ١ّب 

٢خش ٌٗ، ٕٚ٘ب ٔجذ اٌفشق ث١ٓ د١بح ػجذ اِزضً هلل ٚأؽبػٗ، ٚث١ٓ ػجذ ال ٠ظٍٟ ٚال ٠شثطٗ ثبهلل ساثؾ، فبٌظالح 

 .ؽش٠ك اٌفالح ٚف١ٙب طالح أِش اٌّئِٓ

 
 

ٚ رزؼذٜ فٛائذ اٌظالح ٌزىغت اٌجغُ ٔفغٗ أ١ّ٘خ ٚل١ّخ، فبٌّزؤًِ فٟ دبي اٌظالح ٠جذ أٔٙب ػجبسح ػٓ ِجّٛػخ 

ِٓ اٌذشوبد ٚاٌغىٕبد، ٠مَٛ ف١ٙب اإلٔغبْ ٠ٚمؼذ ٚرٌه أِش أشجٗ ثبٌزّش٠ٕبد اٌش٠بػ١خ فف١ٙب ِٕفؼخ ٌٍجغُ 

ِٚفبطٍٗ، ٚدزٝ ػٕذِب ٠خش اإلٔغبْ عبجذاً هلل عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ رغمؾ اٌزٔٛة ِٓ ػٍٝ وزفٗ وزغبلؾ دجبد 

اٌّطش، ٚاٌظالح رطشد اٌطبلخ اٌغٍج١خ اٌزٟ لذ ٠غزشؼش٘ب اإلٔغبْ فٟ ٔفغٗ، ففٟ دشوزٗ رٍه ثشوخ ِٓ هللا 

عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ، ف١ض٠ذ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌظالح فٟ اطالح اٌجذْ، ٠جت أْ ٠ئد٠ٙب اٌّئِٓ اعزجبثخ ٌّب أِشٖ هللا ثٗ، 

 فجؤدائٙب رؼظ١ُ ٌّب أٔضي هللا ِٓ شؼبئش، ٠ٚزخز اإلٔغبْ لشثٗ ِٓ هللا فشطخ ١ٌغؤٌٗ ػّب ٠شبء ٠ٚذػٖٛ ثّب ٠ش٠ذ

 هكانة الصالة في االسالم

اٌظالح ٟ٘ اٌذٚاء اٌشبفٟ ٚاٌشوٓ اٌشو١ٓ، رّضً ِٕطمخ اٌشادخ ٚاٌخالص ثبٌٕغجخ ٌٍشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص د١ش وبْ ٠مٛي 

فبٌظالح ٟ٘ عج١ً اٌشادخ ٌٍٕجٟ " أسدٕب ثٙب ٠ب ثالي: ػٕٙب ِذذصبً ع١ذٔب ثال ثٓ سثبح سػٟ هللا ػٕٗ ٚأسػبٖ

ٚو١ف ال ٚف١ٙب ٠ٍمٝ سثٗ ٠ٚخزٍٟ ِؼٗ، ٠شىٛ ا١ٌٗ ٠ٚجضٗ ّ٘ٗ ٚدضٔٗ، ف١خففٗ ػ١ٍٗ ٠ٚشػ١ٗ سثٗ، ٚػالٚح ػٍٝ 

رٌه رؼذ اٌظالح أوضش اٌؼجبداد ٚسٚداً فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ فىضشح روش٘ب د١ًٌ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب، فؼّٙب هللا ٌٗ ٚلشٔٙب 

اٌٝ اٌؼبداد اٌذغٕخ ِٓ طجش ٚخشٛع ٚسػب، فؤ٠بً ِب ٠ىٓ اإلٔغبْ ٠ّش ثٗ ِٓ ادجبؽبد ِٚغبٚة ثّجشد ِٓ 

أْ ٠زجٗ اٌٝ اٌظالح ٠ٚذغٕٙب ٠ٚذجٙب ٠شٜ أصش٘ب ػ١ٍٗ فٟ رجذي دبٌٗ ِٓ اٌشمبء اٌٝ اٌغؼبدح ِٚٓ اٌمٕٛؽ اٌٝ 

اٌشػب ِٚٓ اٌؼجٛس اٌٝ اٌجشبشخ، فززجذي دبٌٗ إِٓبً ِٓ ثؼذ خٛف، ٚفشدبً ِٓ ثؼذ دضْ، ٠ٚظٙش أصش٘ب دزٝ 

ػٍٝ أػؼبء اإلٔغبْ فجج١ٕٗ اٌزٞ عجذ ثٗ رمشثبً هلل ٠ؼشف ٠ٚج١غ ٚجٙٗ ٠ٚشغ ِٕٗ ٔٛس اٌٙذٜ ٚاإل٠ّبْ ٚلذ 

ع١ّبُ٘ ػٍٝ ٚجُٛ٘ٙ ِٓ أصش اٌغجٛد" ٚسد فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ آ٠خ رزذذس ػٓ ٘زا اٌشؤْ ٠مٛي ف١ٙب جً ٚػال  " 
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ٚٔجذ أْ ِٓ ششٚؽ اٌظالح ؽٙبسح اٌجغذ ٠ٚزُ رٌه ػٓ ؽش٠ك اٌٛػٛء فبٌّشء اٌزٞ ٠زٛػؤ خّظ ِشاد 

١ِٛ٠بً ٘ٛ أغبْ ٔظ١ف جغذٖ ؽب٘ش ٚس٠ذٗ ؽب٘ش، فبٌظالح ٌٙب أصش ػظ١ُ فٟ اٌطٙبسح د١ش رمزؼٟ ؽٙبسح 

اٌّىبْ اٌزٞ ٠ظٍٟ ف١ٗ ٚؽٙبسح اٌجغذ ٠ٚزُ رٌه ػٓ ؽش٠ك اٌٛػٛء ٚؽٙبسح اٌٍّجظ د١ش أْ اٌّظٍٟ ع١مبثً 

سة األسثبة ف١جت ػ١ٍٗ اٌزذٍٟ ٚاٌزؼطش، ٚثجبٔت إٌظبفخ فبٔٙب رجمٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؼجذ ٚسثٗ لبئّخ ِٚٓ 

خالٌٙب ٠ىْٛ اٌؼجذ ألشة ِب ٠ىْٛ اٌٝ ِٛالٖ، ثٙب رٕفشط اٌىشثبد ٚرٕذً اٌؼمذ، ف١جت ػٍٝ اٌّغٍُ اٌزّغه ٚ 

 .االٌزضاَ ألْ هللا عجذبٔٗ أِشٔب ثزٌه

 


